Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, решавајући по усаглашеном захтеву “Fitosoll” d.о.о. из
Краљева, Улица Милоша Великог бр. 52/2/1, чији је пуномоћник Лалић Тихомир из Земуна,
Насеље Алтина, Улица Ђуре Курепе бр.20а, за издавање локацијских услова за изградњу
МХЕ (мале хидроелектране) „Мланча“ на к.п. бр.473, 458, 3949, 459, 462, 463, 464, 465,
466, 3951/1, 3951/2, 299, 304, 310, 471 и 472/1 све КО Мланча и к.п. 3093, 1366, 1367, 1015,
1013, 3073, 1009 и 1007 све КО Орља Глава у Мланчи и Орљој Глави град Краљево , на
основу чланова 8ђ и 53а Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09,
81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13Одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 7. и 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/15), члана 14.
Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15) и члана 210.
Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' бр.33/97, 31/01 и "Сл.гласник РС"
бр.30/10), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев “Fitosoll” d.о.о. из Краљева, Улица Милоша Великог бр.
52/2/1, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ (мале хидроелектране) „Мланча“
на к.п. бр.473, 458, 3949, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 3951/1, 3951/2, 299, 304, 310, 471 и
472/1 све КО Мланча и к.п. 3093, 1366, 1367, 1015, 1013, 3073, 1009 и 1007 све КО Орља
Глава у Мланчи и Орљој Глави град Краљево, ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ
УСЛОВА ЗА ДАЉЕ ПОСТУПАЊЕ.
Образложење
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, обратило се “Fitosoll” д.о.о. из Краљева, Улица Милоша
Великог бр. 52/2/1, преко пуномоћника Лалић Тихомира из Земуна, Насеље Алтина, Улица
Ђуре Курепе бр.20а, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ „Мланча“ на к.п.
бр.473, 458, 3949, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 3951/1, 3951/2, 299, 304, 310, 471 и 472/1
све КО Мланча и к.п. 3093, 1366, 1367, 1015, 1013, 3073, 1009 и 1007 све КО Орља Глава у
Мланчи и Орљој Глави град Краљево.
Како је утврђено да нису испуњени фомални услови за поступање по предмету
ово Одељење је донело Закључак о одбацивању захтева, број ROP-KRA-23623-LOC1/2016; ИНТ: 353-1-109/2016-08, дана 26.09.2016.године.
Дана 18.10.2016.године инвеститор је поднео усаглашени захтев за издавање
локацијских услова за изградњу предметног објекта - МХЕ „ Мланча “ број ROP-KRA23623-LOCН-2/2016.
По пријему усаглашеног захтева за издавање локацијских услова за изградњу
предметног објекта овај орган је, сходно члану 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), приступио
провери испуњености формалних услова за поступање по поднетом захтеву, између
осталог и провери да ли захтев садржи све прописане податке.
По извршеној провери овај орган је нашао да нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву, из следећих разлога:
- објекат МХЕ (мала хидроелектрана) „Мланча“ је класе Г – инжењерски
објекат и класификационог броја 230201 – Електране, односно објекти и опрема за
производњу електричне енергије (хидроелектране),
- чланом 14. став 1. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/2015 и 114/2015) прописано је да се за објекте класе Г (каква је и МХЕ „Мланча“),

услови за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни
систем електричне енергије прибављају од јавног предузећа, односно привредног
друштва којем је поверено обављање ове делатности („Електродистрибуција“
Краљево, односно „Електродистрибуција“ Рашка),
- чланом 14. став 4. поменуте Уредбе о локацијским условима, утврђено је да
имаоци јавних овлашћења услове за пројектовање и прикључење издају искључиво на
захтев надлежног органа, осим за објекте који су у функцији производње, преноса и
дистрибуције електричне енергије, у којим случајевима услове за пројектовање и
прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем
електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре,
већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика,
- и у другим поступцима за издавање локацијских услова за изградњу објеката
МХЕ, односно објеката класе Г и класификационог броја 230201 (електране) овом
Одељењу су, кроз обједињену процедуру, већ достављена обавештења од имаоца
јавних овлашћења - „Електродистрибуције“ Краљево, односно и „Електродистрибуције“
Рашка, да исти не могу да издају услове за пројектовање и прикључење МХЕ на
дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, обзиром да се за
овакву врсту објеката они прибављају у складу са законом којим се уређује енергетика,
односно да се издају ван обједињене процедуре, а све сходно поменутом члану 14.
став 4. Уредбе о локацијским условима,
- да, сходно наведеном, поднети, усаглашени захтев, не садржи податке и
доказе да су поменути, а неопходни услови за пројектовање и прикључење у погледу
прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије
прибављени и достављени уз предметни захтев.
Сходно наведеном, а на основу чланова 8ђ и 53а Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) чланова 7. и 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл.гласник РС'' бр.113/2015), а у вези са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским
условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) ово Одељење је утврдило да нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је одлучило као у
диспозитиву овог Закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка подносилац захтева може
изјавити приговор Градском већу града Краљева, у року од три дана од дана
достављања.
Приговор се предаје преко овог Одељења у два примерка, таксиран са
200,00динара градске административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840742241843-03, модел 97, позив на број 45-050, прималац: буџет града Краљева.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
Инт. број: 353-1-109/2016-08,
ЦИС број: ROP-KRA-23623-LOCН-2/2016
дана 24.10. 2016. године
Доставити:
-подносиоцу захтева,
-електронској архиви – ЦИС-у
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЈР/ГЈ/ДВ
Звонко Ковачевић, дипл. грађ. инж.

